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 Beste leden, 

Weer een mijlpaal bereikt, de 
afgelopen weken zijn alle nieuwe 
shirts van MHCT uitgedeeld aan de 
teams. Geweldig om hele teams in 
een opgefrist clubtenue op de 
velden te zien. In deze nieuwsbrief 
vind je mooie en leuke foto’s terug 
van teams. 
 
Als club zijn we trots op onze 
sponsoren van het shirt. Intersport 
Oosterhout, Golfclub de Haenen en 
MOS Accountants&Adviseurs voor 
het midden- en kleinbedrijf. 
 
Later deze maand is de ALV van 
onze club gepland, te weten op 
dinsdag 27 november in ons 
clubhuis om 20:30u. Wij hopen u 
daar in grote aantallen te mogen 
begroeten en u oa verder te 
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informeren over het nieuwe 
waterveld. 
 
De traditionele nieuwjaarsreceptie is 
gepland op 20 januari 2019. Zet 
deze datum alvast in uw agenda. 
Zodat we gezamenlijk kunnen 
toasten op het nieuwe en sportieve 
jaar 2019. 
 
Met een sportieve groet, namens het 
MHCT bestuur, 
Jan-Willem 
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Het veld lag er bevroren bij. En dat al op 4 november. Job 
kwam aangelopen met cake, worstenbroodjes en de sleutel 
van het clubhuis. Snel gingen we naar binnen voor de koffie 
en iets lekkers. 

Wel of geen handschoenen aan? Lange broek of toch niet.. 
allemaal vragen die door ons hoofd speelden. 

Ruud en Edwin V waren de scheidsrechters van die ochtend 
en floten voor de start. 
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Met genoeg wissels bij zowel de Warande als bij de ZOTten 
(zondag ochtend trimmers) begonnen we. Het was een goede en 
snelle wedstrijd (voor ons…) 

Met 3 -0 hebben we gewonnen. Een mooie veldgoal van Pier, 
een tip-in van Job door een goede voorzet van Johan en een 
strakke corner door Bas. De nul is gehouden door onze super 
keeper! 

Onze foto, in nieuw shirt, staat verderop in de nieuwsbrief 

 Groetjes van: de ZOTten 

wedstrijdverslag 
 

November 2018 

Inhoud 

Voorwoord  

 Wedstrijdverslag 

Scheidsrechters- 
examen 

Input voor de nieuwsbrief kun je mailen naar 
redactie@mhct.nl: 

Statuten nieuws 

Wist u dat .. 
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13 november is er weer een scheidsrechtersexamen 
gepland.  Hieraan doen maar liefst 18 deelnemers 
mee, waarvan een heleboel ouders. Daar zijn we erg 
blij mee. 

Scheidsrechters zijn onmisbaar. Zonder een 
scheidsrechter kunnen we geen wedstrijden spelen. 
Hockeywedstrijden moeten op een open, eerlijke en 
sportieve manier verlopen. Je zult merken dat de rol 
van scheidsrechter leuk en uitdagend kan zijn. 

Als MHCT zijn we dolblij met alle ouders, leden, 
vrijwilligers die een scheidsrechters examen hebben 
gehaald of zouden willen halen.  

Jeugdleden worden vanzelf opgeroepen, andere 
geïnteresseerden kunnen zich bij de 
scheidsrechterscommissie melden. De opleiding is 
online te volgen, via e-learning. Iedereen kan dit dus 
vanuit huis doorlopen. De aanmelding hiervoor loopt 
via de vereniging 

Scheidsrechtersexamen 

Nieuwe shirts 

MA2 M8E2 

MC1 ZOTten 

Als je fluit ligt er een blauwe polo en jasje voor je 
achter de bar, deze ontvang je nadat je je hebt gemeld 
bij de bar. Na afloop van de wedstrijd krijgt de 
scheidsrechter een gratis drankje, aangeboden door de 
club.  
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MHCT Statuten nieuws 

Beste leden 

Statuten 1973 -> 2018 

De huidige statuten van MHCT zijn uit 
1973. Zij voldoen op een groot aantal 
punten niet meer. Om een wijziging 
door te mogen voeren hanteren we de 
huidige statuten. Daar staat in 
omschreven dat 2/3 van de 
stemgerechtigde leden hierin moet 
toestemmen. Toestemmen kan bij 
aanwezigheid op de ALV, waar de 
wijziging geagendeerd staat. 
Momenteel is de ALV gepland op  

Dinsdag 27 november. Of indien u 
hiervoor niet in de gelegenheid bent, 
middels  het tekenen van een volmacht. 

De komende speelweekenden wordt er via 
de coaches of teammanagers een schrijven 
verspreid met daarop de grootste 
wijzigingen en een machtiging. Zou u dit 
willen lezen en indien u het hiermee eens 
bent, kunnen tekenen en retourneren per 
team bij een van de bestuursleden of bij 
het barhoofd van die dag 

 Zo werken we met zijn allen aan onze 
mooie club! 

Namens het bestuur, 

Floor Voogt- Fluitman 

- Onze klusploeg zaterdagochtend 6 
oktober goed werk heeft verricht 

- Alle boekjes van de grote club actie 
zijn ingeleverd. Het tellen is begonnen 

- Van elk verkocht lot er 80% naar de 
club gaat 

- Het best verkopende team 100,- wint 
voor een teamuitje 

- De kerstborrel voor de zondag ochtend 
trimmers al gepland is 

- TRIM dames dit jaar speelt in de 
officiële KNHB trim-competitie 

- De ALV gepland staat op dinsdag 27 
november om 20:30 in het clubhuis 

- Het MHCT instagram account al 100 
volgers heeft 

- Hierop regelmatig leuke foto’s 
geplaatst worden. Input is altijd 
welkom op communicatie@mhct.nl 

- MHCT op zoek is naar een sponsor 
voor keepersshirts. Ken je iemand die 
ongeveer 20-25 shirts wil sponsoren, 
neem dan contact op met de 
sponsorcommissie of het bestuur 

- Scheidsrechters altijd een gratis drankje 
van de club krijgen na afloop van de 
wedstrijd 

- MD2 een geslaagd kamp heeft gehad in 
het clubhuis. Met het wereldspel, 
pannenkoeken, nagels lakken etc 

- MD2 met 9-0 gewonnen heeft van 
Warande 

- MHCT nu 45 jaar bestaat 

- De nieuwjaarsreceptie gepland staat op 
20 januari 2019 

- Fietsverlichting weer noodzakelijk is 

- Het MHCT logo alleen gebruikt mag 
worden na toestemming van het bestuur 
en alleen op kleding van het merk The 
Indian Marahadja, via Intersport 
Oosterhout.  

- Sinterklaas en zijn pieten MHCT zal 
bezoeken op 2 december 

- Bij BN de Stem kun je stemmen op 
Jany Singendonk als clubheld van het 
jaar. 

Wist u dat 


